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ABSTRACT 

Assessing the impact of farming systems’ (FSs) changes on socio-economic life in different agro-
ecological zones of the Mekong Delta (MD) was done through PRAs and interviews of local 
households and officials. The study focused on popular and strongly changed FSs in An Giang, 
Dong Thap, Vinh Long, Hau Giang, Tra Vinh, Soc Trang and Ca Mau provinces. The study 
covered the major agro-ecological zones of the MD. Changes in farming systems influence 
significantly the socio-economic situation of local farming households. 82% of interviewed 
households reported income increases after changing the FSs. Also living and production 
facilities and infrastructure improved. Local people more actively and confidently participate 
into social and extension activities. Their knowledge and skills in production as well as 
livelihoods are also higher. 
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TÓM LƯỢC 

Đánh giá thực trạng và tác động của việc chuyển đổi các hệ thống canh tác (HTCT) đến kinh tế 
xã hội ở 6 vùng sinh thái khác nhau đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) được thực hiện thông 
qua việc đánh giá bằng PRA và điều tra nông hộ với các mô hình phổ biến và chuyển đổi mạnh 
trên địa bàn các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Hậu Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng và Cà 
Mau, làm đại diện cho các vùng sinh thái ở ĐBSCL. Việc chuyển đổi các HTCT này đã tác động 
rất nhiều đến kinh tế xã hội của nông hộ. Theo đánh giá của nông dân, 82% số hộ điều tra có thu 
nhập tăng lên khi chuyển đổi. Bên cạnh đó, cơ sở vật chất (nhà ở, phương tiện sinh hoạt và sản 
xuất) và cơ sở hạ tầng ngày càng hoàn thiện; người dân tham gia vào các tổ chức đoàn thể ngày 
càng nhiều hơn, từ đó kiến thức và kinh nghiệm sản xuất cũng như đời sống tinh thần cũng được 
nâng lên.  
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